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Introdução: A cardiomiopatia hipertrófica (CMH) é a doença cardiovascular de origem genética mais prevalente, 

transmitida por herança autossômica dominante com penetrância variável. O fenótipo é constituído por hipertrofia 
ventricular esquerda (HVE) na ausência de dilatação da câmara e de outras causas. A análise do eletrocardiograma 
(ECG) pode ser aplicada para identificação de carreadores de mutações sem doença clinicamente detectável. 
Objetivos: Descrever as alterações evidenciadas no ECG em repouso em carreadores de mutações de CMH sem o 

fenótipo. Métodos: Foi realizado um estudo de casos-índice, numa amostra de 10 famílias independentes com CMH 
integradas por 43 indivíduos consecutivos. O sequenciamento direto do DNA foi efetuado para pesquisa de mutações 
dos genes mais frequentes: cadeia pesada da beta-miosina cardíaca (MYH7), proteína C de ligação à miosina 

(MYBPC3) e troponina T (TNNT2). O fenótipo foi definido pela presença de HVE com espessura septal ≥ 15mm na 
ausência de outras causas. Foram identificados 27 indivíduos, familiares em primeiro grau sem o fenótipo, sendo 12 
genótipo-positivos (G+/F-) e 15 genótipo-negativos ou com mutação não encontrada (G-/F-). Resultados: Em 7 das 

10 famílias foram evidenciadas mutações missense, 4 no gene MYH7 sendo 1 heterozigoto composto, 2 no gene 
MYBPC3 e nenhuma no gene TNNT2. Dez indivíduos G+/F- apresentaram mutações do gene MYH7 e 3 do gene 
MYBPC3. A idade média dos G+/F- foi de 32 ± 19 anos, sendo 6 do sexo masculino; nos G-/F- a idade média foi de 
31 ± 15 anos, sendo 11 do sexo feminino. Todos os G+/F- apresentaram alterações eletrocardiográficas que 

preencheram critérios maiores ou menores estabelecidos para o diagnóstico da doença em familiares adultos em 
primeiro grau: onda Q ≥ 3mm e/ou >40ms (n=10), inversão de onda T ≥ 3mm (n=1), bloqueios de ramo ou 
fasciculares (n=6) e/ou onda S > 25mm em V2(n=3). Todos os G-/F- evidenciaram ECG normal. Conclusões: Nas 

formas familiares de CMH, o ECG constitui um instrumento útil para a identificação de carreadores de mutações da 
doença sem HVE clinicamente detectável. Palavra-chave: cardiomiopatia hipertrófica; genética; eletrocardiograma. 
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